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03/13: “OSEIAS – Consequências do Pecado” – Oseias 7-9
“Escrevi-lhe as grandezas da minha Lei, porém elas são estimadas como coisa estranha” (Os 8.12)
Olá Amado(a).

Todo estudo prático acerca dos Profetas do Povo de DEUS tem de levar o aluno ao
entendimento da relação entre o mesmo Povo e DEUS, à época do Profeta em estudo.
No caso do tempo do Profeta Oseias, no Reino do Norte, o Povo continuava contra as
ordenanças de DEUS acerca do trato para com os deuses de outros povos. Importante lembrar esse fato,
pois, a leitura do Livro pode nos levar a entender que a reação de DEUS contra Seu Povo se restringe
às imagens dos bezerros colocados por Jeroboão, no início da Divisão da Nação em Reino do Norte
(Israel) e Reino do Sul (Judá). Diversos outros deuses pagãos eram igualmente cultuados, à época,
tanto pelo Reino do Norte quanto pelo Reino de Judá, visto que também, Oseias profetisa contra as
cidades de Judá. A citação aos bezerros de Efraim e de Dan é feita por serem substitutos do Nome de
YHWH, e adorados como se YHWH fossem.
Como já afirmamos em comentários anteriores, essa multiplicidade de deuses é tratada pelo
Profeta como prostituição, e, tido por pecado diante de YAHU. Em tempos da Lei, dada através de
Moisés, o Povo desdenhara da Vontade de DEUS ali proclamada, como coisa estranha, ou sem valor,
no dizer de Oseias. Este era o Pecado do Povo claramente denunciado pelo Profeta.
No primeiro Tópico da Lei é dito: - Não terás outros deuses diante de Mim (Êxodo 20.3);
No segundo Tópico se confirma: - Não farás para ti imagem esculpida de nenhuma criatura
que exista, nos Céus, na Terra, ou nas águas, debaixo da Terra. Não te inclinarás diante delas, nem
lhes prestarás culto. (Êxodo 20.4);
A quebra desses dois Mandamentos da Lei era, claramente, representada por ídolos de pedra, de
madeira ou metais e se constituía prostituição. Esta é a forma como DEUS viu o pecado de Israel, por
sua Idolatria e pelos cultos a Baal, representado por estatuetas denominadas Baalins. Tudo isso levava o
Povo a não considerar as regras básicas do cuidado e do relacionamento interpessoal, conforme toda
Palavra da Lei. Diz Oseias: “Praticam falsidade; o ladrão entra e a horda dos salteadores roubam
por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade” (7.1-2).
“Eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como um arco enganador” (16).
É o total descaso para com a Palavra de DEUS, YAHU – O Único, tal como ocorre na
Civilização Ocidental em nossos dias. Tendo o Conhecimento de DEUS, desdenha-se de Sua Vontade.
O castigo é então anunciado e consequente. A Soberania de DEUS assim determinou e assim
prevalecerá. Desde o início o Seu Poder foi proclamado em toda a Terra, exatamente por este Povo a
quem DEUS constituíra a função Sacerdotal. Assim diz DEUS por Seu Profeta: “Põe a trombeta à tua
boca. Ele vem como a águia contra a casa de YHWH, porque transgrediram a minha Aliança, e se
rebelaram contra a minha Lei. A mim clamam: DEUS meu, nós, Israel, te conhecemos. (...). Eles
semeiam ventos e colhem tempestades. (...). Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os outros povos.
Porque te foste do teu DEUS como uma meretriz; amaste a paga da meretriz sobre todas as eiras de
trigo” (até 9.1).
Não adianta. Conhecemos, sim, a Palavra de DEUS pela boca de seus Profetas. Conhecemos,
igualmente, a Fidelidade de DEUS à Sua Palavra e às Suas Promessas. Nosso FIM ou nossa
SALVAÇÃO, é certo. Mas, assim conclama DEUS pela boca de seu Profeta: “Vinde, e tornemos para
YAHU, porque ele despedaçou, e nos sarará; feriu, e nos atará a ferida. Depois de dois dias nos dará
a vida; ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Porque a misericórdia quero, e não
sacrifícios; quero o conhecimento de DEUS, mais do que os holocaustos” (Os 6:1-3,6).
Ainda é tempo de anunciar às pessoas de nossos relacionamentos a Salvação das Consequências
preditas para o Pecado. Salvação por Cristo, o Filho do DEUS Vivo de Israel! Halelu YAH!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

